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DECRETO N° 36/2021                                                              Ipu/CE, 09 de agosto de 2021 

 

MANTÉM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL 

RÍGIDO CONTRA A COVID-19, COM A 

LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE 

IPUE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

    

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU - CE, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO, o Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 34.196, de 07 de agosto de 

2021. que “MANTÉM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A 

COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES”. 

 

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Município vem pautando 

sua postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando pela adoção de medidas 

baseadas nas recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde; 

 

CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê estratégico encarregado da definição das 

medidas de isolamento social no Município de Ipu, o qual vem a ser constituído por técnicos 

especialistas, autoridades do município e, na condição de observadores, por chefes e 

representantes dos Poderes constituídos; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Ipu - CE, tem o dever de observar estritamente as 

medidas adotadas pelo Governo do Estado do Ceará, no sentido de manter as precauções 

necessárias no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus;  

 

CONSIDERANDO a redução apontada pelos especialistas dos dados epidemiológicos e 

assistenciais relativos à Covid-19 no Estado, embora o cenário da pandemia ainda inspire 

cuidados e prudência por todos;  

 

CONSIDERANDO que, diante dos números apurados, há condições de prosseguir no 

processo responsável de liberação gradual de atividades econômicas e comportamentais no 

Município de Ipu;  

 

CONSIDERANDO que, durante o isolamento social, a Secretaria da Saúde do Município se 

manterá em alerta e atenta no acompanhamento dos dados da Covid-19 em todo o Município, 

buscando sempre orientar e conferir a segurança técnica necessária às decisões a serem 

adotadas no enfrentamento à pandemia, 

 

DECRETA: 

 

http://www.ipu.ce.gov.br/
mailto:gabinete@ipu.ce.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
Praça Abílio Martins, s/n, Centro – CEP.: 62.250-000 - Ipu/CE - CNPJ: 07.679.723/0001-08  Fone/Fax (88) 3683-2021/2022 

Site:  www.ipu.ce.gov.br         E-mail: gabinete@ipu.ce.gov.br 

Art. 1º Do dia 09 a 15 de agosto de 2021, permanecerá em vigor, no Município de Ipu, a 

política de isolamento social, com a liberação de atividades, como forma de 

enfrentamento da COVID-19, observadas as disposições deste Decreto. 

 

§ 1º No período de isolamento social, continuará sendo observado o seguinte: 

  

I – proibição de festas e quaisquer tipos de eventos, conforme previsão no art. 3°, § 1º, inciso 

II, do Decreto Estadual n.° 33.965, de 04 de março de 2021; 

  

II - manutenção do dever especial de confinamento e do dever especial de proteção a pessoas 

do grupo de risco da COVID-19, na forma dos arts. 6º e 7°, do Decreto Estadual n.° 33.965, 

de 04 de março de 2021; 

  

III - manutenção do dever de permanência das pessoas em suas residências e da restrição à 

circulação de veículos, nos termos dos arts. 8º e 9º, do Decreto Estadual n.° 33.965, de  

04 de março de 2021; 

  

IV - vedação à entrada e permanência em hospitais, públicos ou particulares, de pessoas 

estranhas à operação da respectiva unidade, à exceção de pacientes, seus acompanhantes e 

profissionais que trabalhem no local; 

  

V - proibição de aglomeração e circulação de pessoas em espaços públicos ou privados, tais 

como, praças, calçadões, salvo no caso de deslocamentos imprescindíveis ou para acessar 

atividades essenciais, observado o disposto no art. 13, do Decreto Estadual n.° 33.965, de 04 

de março de 2021; 

  

VI - dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara de proteção, observado 

o disposto no art. 12, do Decreto Estadual n.° 33.965, de 04 de março de 2021;  

 

VII - possibilidade de retorno ao trabalho para atividades liberadas das pessoas acima de 60 

(sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham comprovação de imunidade 

ou de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias, nos termos do Decreto Estadual n.° 33.965, de 

04 de março de 2021;  

 

VIII - estabelecimento do regime de trabalho remoto para todo o serviço público municipal, 

nas condições e termos do art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n.° 33.955, de 26 de fevereiro 

de 2021;  

 

IX - recomendação ao setor privado com atividades liberadas para que priorize o trabalho 

remoto, conforme previsão do art. 4º, inciso V, do Decreto Estadual n.° 33.955, de 26 de 

fevereiro de 2021;  

 

§ 2º Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as autoridades 

competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as providências necessárias para fazer cessar 

eventual infração, devendo, prioritariamente, primar por condutas que busquem a 

conscientização quanto à importância das medidas de isolamento e distanciamento social, bem 

como da permanência domiciliar.  
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Art. 2º Fica permitido o uso de espaços públicos e privados abertos, inclusive “arenhinhas”, 

exclusivamente para a prática de atividade física e esportiva individual ou coletiva, desde que 

desde que previamente agendados e evitadas aglomerações, permanecendo vedado 

campeonatos e torneios de futebol. 

 

Art. 3º O “toque de recolher” será observado no Município de Ipu, das 0h às 5h, de segunda a 

domingo. 

 

Parágrafo único. No período previsto no “caput”, deste artigo, fica estabelecido(a): 

 

I – proibição da circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos, permitidos deslocamentos 

somente nos casos de serviços de entrega, para atividades liberadas nos termos do inciso II, 

deste artigo, ou em função do exercício da advocacia ou de funções essenciais à Justiça na 

defesa da liberdade individual; 

 

Art. 4º O complexo da APA da Bica do Ipu-CE., permanecerá fechado durante o isolamento 

social.  

 

Art. 5º A liberação de atividades econômicas e comportamentais no Município de Ipu ocorrerá 

sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de avaliação das autoridades 

da saúde.  

 

§ 1º O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta conformidade 

com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes protocolos gerais e setoriais, 

devidamente homologados e divulgados no “site” oficial da Secretária da Saúde do Estado do 

Ceará.  

 

§ 2º As atividades e serviços que estavam liberadas durante o isolamento social rígido assim 

permanecerão na vigência e nos termos deste Decreto.  

 

§ 3º As atividades autorizadas serão fiscalizadas rigorosamente pelos órgãos públicos 

competentes quanto ao atendimento das medidas sanitárias estabelecidas para funcionamento 

do setor, ficando a liberação de novas atividades condicionada à avaliação favorável dos dados 

epidemiológicas e assistenciais relativos à COVID-19.  

 

§ 4° Verificada tendência de crescimento dos indicadores da pandemia após a publicação deste 

Decreto, as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitido, a qualquer tempo, se 

necessário, o restabelecimento das medidas restritivas originariamente previstas. 

 

Art. 6º Fica estendida a liberação para aulas presenciais a todas as séries do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior da rede privada, observada a limitação de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade de alunos por sala.  

 

§ 1º Fica liberado cursos do ensino superior para a realização de aulas práticas, desde que 

inviáveis pela modalidade remota, observada a limitação de capacidade de 50% (cinquenta 

por cento):  
 

§ 2º Continuam autorizadas para a modalidade presencial as atividades de ensino já liberadas 

no Decreto Estadual n.º 34.031, de 10 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 12-A de 12 de 
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abril de 2021, observada a limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de alunos 

por sala.  

 

§ 3º O retorno à atividade presencial de ensino se dará sempre a critério dos pais e 

responsáveis, devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a opção pelo ensino 

presencial ou remoto, garantida sempre, para aqueles que optarem pelo ensino remoto, a 

permanência integral nessa modalidade.  

 

§ 4º As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas preferencialmente em 

ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além do que deverão respeitar o 

distanciamento, os limites de ocupação e as demais medidas sanitárias previstas em protocolo 

geral e setorial  

 

Art. 7º O funcionamento das atividades econômicas, durante o isolamento social, observará o 

seguinte:  

 

I -  O comércio de rua e serviços em geral funcionarão de 07h às 18h, ramo de alimentação e 

restaurantes funcionarão das 10h às 23h, salvo as lanchonetes do centro que funcionarão de 

07h às 18h, ambos com limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento 

simultâneo;  

 

a) instituições religiosas poderão promover celebrações presenciais até as 22h; 

 

b) a cadeia da construção civil iniciará as atividades a partir das 7h.   

 

§ 1º Balneários e clubes poderão voltar a funcionar, observado o seguinte: 

 

II - funcionamento exclusivamente para a atividade de restaurante até as 18h; 

 

III - obediência às regras de protocolo sanitário previstas para o setor para alimentação fora 

do lar, inclusive àquelas do inciso I, do art. 9º, deste Decreto; 

 

IV - limitação em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo de 

clientes; 

 

V - limitação do uso das piscinas e áreas adjacentes a 30% (trinta por cento) da capacidade. 

 

§ 2º No período do inciso I, deste artigo, não se sujeitam a restrição de horário de 

funcionamento: 

  

a) serviços públicos essenciais; 

  

b) farmácias;  

 

c) supermercados/congêneres;  

 

d) indústria;  

 

e) postos de combustíveis; 
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f) hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de 

emergência;  

 

g) laboratórios de análises clínicas;  

 

h) segurança privada;  

 

i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;  

 

j) funerárias.  

 

§ 3º As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, desde que 

respeitados o limite de 60% (sessenta por cento) da capacidade e as regras estabelecidas em 

protocolos sanitários, mantida, em todo caso, a recomendação para que as celebrações 

permaneçam sendo realizadas exclusivamente da forma virtual. 

 

§ 4º Poderão as academias funcionar exclusivamente para a prática de atividades individuais, 

de segunda a domingo, de 6h às 22h, desde que:  

 

I – o funcionamento se dê por horário marcado;  

 

II – respeitado o limite de 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento presencial 

simultâneo de clientes  

 

III - observados todos os protocolos de biossegurança. 

 

§ 5º Os estabelecimentos que operam como “buffet” poderão voltar a funcionar desde que 

somente para a atividade de restaurante, observadas a limitação de 50% (cinquenta por cento) 

da capacidade de atendimento simultâneo de clientes, bem como as medidas sanitárias 

estabelecidas para o setor para alimentação fora do lar, inclusive aquelas previstas no inciso 

I, do art. 9º, deste Decreto. 

 

§ 6º Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os estabelecimentos 

funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega, inclusive por aplicativo. 

  

§ 7º Os restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres, durante o isolamento social, poderão 

funcionar normalmente para hóspedes, sendo admitido o atendimento de público externo, não 

hóspede, somente de segunda a domingo, das 10 às 22h, vedado o funcionamento para o 

público externo.  

 

§ 8º As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se adequar às medidas 

sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando permanentemente submetidas 

ao monitoramento da Secretária da Saúde do Município, mediante acompanhamento dos 

dados epidemiológicos e assistenciais da pandemia no Estado do Município de Ipu.  

 

Art. 8º Sem prejuízo do já disposto neste Decreto, está liberado, no município de Ipu o 

funcionamento de feiras livres, obedecendo o distanciamento mínimo, inclusive entre os box 
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de venda, a capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento), além das medidas sanitárias 

previstas em protocolos; 

 

Art. 9º As atividades econômicas autorizadas observarão as seguintes medidas de controle à 

disseminação da COVID-19, sem prejuízo de outras definidas em protocolos sanitários: 

  

I – restaurantes e hotéis:  

 

a) proibição de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, hotéis e outros 

estabelecimentos em ambientes fechados e abertos;  

 

b) disponibilização de música ambiente, inclusive com músicos, vedado espaço para dança e 

qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins.  

 

c) limitação a 6 (seis) pessoas por mesa nos restaurantes e afins, além do que: limitação do 

atendimento a consumo no local ou viagem. 

 

d) estímulo para que os estabelecimentos, inclusive restaurantes, busquem se certificar com o 

Selo Lazer Seguro, emitido pela SESA.  

 

II – hotéis, pousadas e afins:  

 

a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e quartos ao 

máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças.  

 

b) obtenção antecipadamente pelos hotéis, para que possam funcionar do Selo Lazer Seguro 

a ser emitido pela SESA mediante comprovação do cumprimento do limite total de 80% 

(oitenta por cento) de sua capacidade, concomitantemente ao atendimento do disposto na 

alínea “a”, deste inciso;  

 

c) obediência às regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos restaurantes em hotéis, 

pousadas e afins;  

 

d) aplicação aos “flats” das mesmas regras a serem observadas pelos hotéis, conforme 

previsão das alíneas “a” a “c”, deste inciso.  

 

Art. 10º Fica proibido somente na zona urbana e distritos do município de Ipu, especialmente 

no período de simbologia dos festejos juninos, montar e acender fogueiras em locais públicos 

e privados, bem como a soltura de fogos de artifícios. 

 

§ 1° O descumprimento da presente medida poderá ensejar a responsabilidade civil, 

administrativa e penal do infrator. 

 

Art. 11º Em caso de descumprimento a este decreto, o autuado terá um prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de defesa, sob pena de revelia. 

 

Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
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Paço da Prefeitura Municipal de Ipu, aos 09 dias do mês de agosto de 2021. 

 

        AFIXE-SE 

   DIVULGUE-SE 

                  PUBLIQUE-SE 

   

  

Robério Wagner Martins Moreira 

Prefeito Municipal 
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